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Zápis ze schůze výboru ČSZIVI z 19. 03. 2019 
Datum 19. 3. 2019 
Místo Roztoky u Prahy, Medsoft 
Doba trvání 18:00-18:35 
 
Účastníci Výbor: Martin Zeman, Štěpán Svačina, Eva Lesenková, Helena Bouzková,           

Libor Seidl 
RK: Pavel Zubina 

Přizvaní/hosté - 
Omluveni Jan Vejvalka, Miroslav Zámečník, Pavel Kubů, Petr Lesný 
Neomluveni - 
Moderátor Martin Zeman 
Zapisovatel Helena Bouzková 
Schvalovatel Martin Zeman 
Ověření Helena Bouzková 
 
ID Program schůze Pozn. 

1 Schválení programu jednání  

2 Aktivity členů výboru   
3 Realizované akce  
4 Plánované akce  
5 Webové stránky společnosti  
   
   
   

 
ID úkolu Definice úkolu Termín Zodpovídá Stav* 
     
2/1_2018 Dopis týkající se warning systému u 

nelegálních drog 
31.3. 2019 Kubů  Trvá 

     
     
5/1_2018 Kontrola a doplnění webových stránek 31.3.2019 členové v. Trvá 
     
*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno) 
 
ID bodu 
programu 

Popis 

1 Výbor schválil navržený program jednání 
2 Aktivity členů výboru 

Martin Zeman: 
- Zákon o elektronickém zdravotnictví probíhá – věcný záměr do konce března do vlády, 

zpracovává se první návrh paragrafového znění zákona s cílem přijetí zákona v roce 
2020. Zapracovávají se připomínky ÚOOÚ, poté půjde zákon do porady pana mistra. 
Poté půjde do legislativní rady vlády (cca 1-2 měsíce), paragrafové znění by mělo být 
ještě letos, schvalování v roce 2020. 

- MZ - Národní zdravotnický informační portál (NZIP) – přístupy uplatněné při řešení 
portálu byly představeny dnes na Medsoftu.  Práce na portálu pokračují, probíhá 
komunikace s odborníky, s Pacientskou radou a dalšími, bude obsahovat věrohodné 
informace z ověřených zdrojů (SZÚ, ÚZIS, ČLS JEP…) – představeno dnes na 
Medsoftu. Jsou plánovány 4 etapy do r.2022. 

- V tomto kvartálu je otevřen naposledy Zákon o zdravotních službách, je možné uplatnit 
požadavky na změny (zdravotnická dokumentace, elektronický podpis lékaře…) 

- IHE - vzniká česká pobočka. 
- Od 7/2019 budeme mít předsednictví V4 – seminář o e-Health, vládní expertní skupina 

k e-Health. 7. června v hotelu Grandior mezinárodní konference e-Health – lékaři, 
zdravotníci, lékárníci. Viz http://www.hit-konference.cz/. 
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- eH Network – přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace, nastavení standardů. 
- Na MZ zřízeno Národní centrum elektronického zdravotnictví k 1.1.2019, ředitelem je 

Ing. Martin Zeman. Při MZ pracuje Rada pro elektronizaci zdravotnictví – řídící orgán 
elektronizace,  

- Standardy – postupují práce na Národním katalogu standardů elektronického 
zdravotnictví, terminologický slovník, plnění a údržba katalogu, způsoby užití. Postupy 
pro hodnocení kvality a identifikace chybějících standardů atd... Evidence číselníků na 
webu MZ, katalog služeb e-health. 

- Koncepce digitalizace zdravotnictví – zpracovává se na MZ (výhled do r.2030). 
 
Miroslav Zámečník: 
- Problematika číselníku – zda bude smlouva mezi ČLS a MZ. Probíhá definice katalogu 

standardů – oblasti, správci (MZ). Vytváří se testovací prostředí pro verzi 4, mělo by být 
prověřováno, zda je Dasta obsažena v nových systémech při jejich nákupu. 

 
Pavel Kubů: 
- Problematika nelegálních drog – chybí warning systém.  
- Falzified Medicatio Directive (protipadělková směrnice) - problematika lékáren – 

ověřování výrobních kódů léků na národním hubu – běží pilotní projekt. 
3 Realizované akce 

- Medsoft 19. a 20. 3. 2019 (podle programu, kulatý stůl s panem ministrem Mgr. et  Mgr. 
Adamem Vojtěchem, MHA. 

  

4 Plánované akce  
- Dne 1. a 2. 4. 2019 proběhne konference Internet ve státní správě a samosprávě 

v Hradci Králové. 
- Dne 27. 3. 2019 konference „Future of eHealth and  Telemedicine“ – viz mail                      

M. Zemana z 20. 3. 2019. 
5 Webové stránky společnosti 

Kontrola webových stránek http://www.medinfo.cz/, doplnění aktuálních aktivit.  
  

Přílohy 
k zápisu 

- 

Termín příští 
schůze 

Datum Čas Místo 
15. května 2019 10:00 hod Praha 2, NLK, Sokolská 54, 4.p. 

 

http://www.medinfo.cz/

	Zápis ze schůze výboru ČSZIVI z 19. 03. 2019

